


MDT is meer dan 33 jaar één van Europa’s meest innoverende en ervaren producenten van
stralingsbeschermende materialen. Wij creëren producten en diensten die een gezond, 
plezierig en efficiënt werkklimaat bevorderen. Deze lijn omvat X-ray schorten, loodbrillen, 
schildklierbeschermers en vele andere stralingsbeschermende artikelen.
Onze producten weerspiegelen onze constante drang naar verbetering en bewijzen 
eenvoudigweg dat MDT een leidende positie in de markt heeft. Innovatieve producten, getest 
en voorzien van een optimale bescherming, met antibacteriële eigenschappen en gecombineerd 
met een eigen identiteit, uitgevoerd in modieuze kleuren met een hoge functionaliteit. Talloze 
mensen vertrouwen dagelijks op de bescherming die onze producten hen bieden.
MDT heeft op basis van ervaring het revolutionaire Pureproteq® materiaal ontwikkeld.
Dit nieuwe Pureproteq® materiaal staat voor onze hoog kwalitatieve standaard en wordt
in Nederland geproduceerd.

Om onze schorten zo licht mogelijk te maken bieden wij u een superlicht loodcomposiet 
materiaal. Dit materiaal heeft een gemiddeld gewicht van 3kg/m2. Het gewicht is gebaseerd op 
een loodequivalent van 0.25mm Leq.

Protecting people is both our aim and our motivation
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MODEL COAT

Interventie X-ray schort met een 
overlapping aan de voorzijde. De brede, 
in hoogte verstelbare comfort belt, draagt 
zorg voor een optimale gewichtsverdeling 
en ondersteuning van de onderrug.

Bijzonderheden:
• Borstzakje
•  Zachte schoudervulling
•  Brede, in hoogte verstelbare 
 comfort belt
•  Split aan onderzijde van schort
•  Verkorte achterzijde
•  Aan boven- en onderzijde 
 ondersteunende verstelbare 
 kliksluitingen
•  Maatwerk op aanvraag
• Drukker voor bevestiging MDT 
 schildklierbeschermer

Opties:
•  Voorzijde flappen mogelijk in:
 0.25mm Leq -> overlapping 0.5mm Leq
 0.35mm Leq -> overlapping 0.7mm Leq
•  Achterzijde 0.25mm Leq of 0.35mm Leq
• Kleurkeuze 11 verschillende kleuren
•  Borduring van naam, afdeling of logo 
• Zonder verkorte achterzijde
• “Zit”gedeelte aan achterzijde
• Lus dosimeter
• TAG® controle systeem
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MODEL VEST & KILT

De tweedelige Vest & Kilt heeft een 
optimaal draagcomfort en een maximale 
bescherming door de volledig 
overlappende voorzijden. De twee losse 
delen garanderen gewichtsverdeling 
tussen schouder en heup, wendbaarheid 
en een optimale flexibiliteit.

Bijzonderheden:
• Borstzakje
• Zachte schoudervulling
• Kilt standaard met ondersteunende
 elastische binnenbelt
• Verkorte achterzijde kilt 

(gewichtsreductie)
• Kilt voorzien van ophanglussen
• Kilt standaard voorzien van stoere 

insteekzak
• Maten Vest & Kilt zijn te combineren
• Maatwerk op aanvraag
• Drukker voor bevestiging MDT        

schildklierbeschermer

Opties:
• Voorzijde flappen mogelijk in:

0.25mm Leq -> overlapping 0.5mm Leq
0.35mm Leq -> overlapping 0.7mm Leq

• Achterzijde 0.25mm Leq of 0.35mm Leq
• Kleurkeuze 11 verschillende kleuren
• Borduring van naam, afdeling of logo
• Kilt zonder verkorte achterzijde
• “Zit”gedeelte aan achterzijde
• Lus dosimeter
• TAG® controle systeem
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       MODEL FRONT

Een traditioneel frontschort voorzien 
van een elastische rugzijde voor extra steun in 
de rug en gewichtsverdeling.

Bijzonderheden:
• Borstzakje
• Zachte schoudervulling
• Maatwerk op aanvraag
• Voorzien van kliksluiting of
 klittenbandsluiting
• Drukker voor bevestiging MDT
     schildklierbeschermer

Opties:
• Verkrijgbaar in 0.5mm Leq of 0.35mm Leq
• Kleurkeuze 11 verschillende kleuren
• Borduring van naam, afdeling of logo
• Klittenband schoudersluiting
•  TAG® controle systeem

MODEL U-FRONT





Door het unieke ontwerp is deze 
schort voor diverse procedures 
zittend, zeer comfortabel met een 
sterk verminderde rugbelasting en 
uitstekende bescherming van de 
gonaden, te gebruiken.
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SCHILDKLIERBESCHERMERS

De MDT schildklierbeschermers worden 
standaard geleverd in 0.5mm Leq
en zijn verkrijgbaar in drie modellen.
De schildklierbeschermers worden 
uitgevoerd met een soepele antibacteriële 
stof van PU, die door hun vormgeving zeer 
prettig draagbaar zijn en hebben allen een 
magneetsluiting.
Verkrijgbaar in 11 frisse kleuren en borduring 
van naam of afdeling is mogelijk.

HOESJES

Wasbare hoes voor de MDT schildklierbeschermers
voor optimale opname van transpiratievocht, 
geur en make-up.
De hoes is van 100% katoen.

Hoesjes tevens verkrijgbaar in disposable materiaal.



TM-3 TS-4 VIPE
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MDT biedt u een grote keuze aan brillen die uw 
ogen beschermen tegen de schadelijke invloeden 
van röntgenstraling.
De modellen bieden u stuk voor stuk een optimale 
bescherming, 0.5mm Leq.
Vraag naar onze gedetailleerde documentatie.

OOGBESCHERMING



Focus

Nike Silver i-Glass 40

Cross Delta

Nike Blue
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Nike Blue

Nike Silver

Cross

Nike Blue

Delta

i-Glass 40
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LOODBRILLEN

Focus

Focus



GEZICHTSMASKER

Dit masker bestaat uit een stralenbeschermend, met 0.1mm Leq geïmpregneerd acryl scherm, voorzien 
van een in twee richtingen verstelbare hoofdband. Het acryl scherm kan ten opzichte van het gezicht 
onder een willekeurige hoek gepositioneerd worden.

Mask 006 -> hoogte 12cm 

Mask 007 -> hoogte 20cm
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HOOFDBESCHERMING

GONADENBESCHERMING

De SportsCap garandeert 
maximale bescherming van de 
schedel en respecteert optimale 
hygiëne, 0.5mm Leq.
De SportsCap is verkrijgbaar in 
11 verschillende kleuren en vier
verschillende maten, met een 
ademende katoenen top.

Een totale hoofdbescherming, 
die het integrale deel van het 
hoofd en de nek bedekt, 
waardoor een volledige 
bescherming van deze zone 
mogelijk is, 0.5mm Leq.
Daarnaast zorgt het Pureproteq® 
materiaal voor perfecte hygiëne!





• Unisex
• 0.5mm Leq - 1.0mm Leq
• Verkrijgbaar in 11 kleuren

BORSTBESCHERMING 

• Unisex
• 0.5mm Leq - 1.0mm Leq
• Verkrijgbaar in 11 kleuren
• Maat S, M of L

• Unisex
• 0.5mm Leq - 1.0mm Leq
• Verkrijgbaar in 11 kleuren
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     SCHOUDERBESCHERMING

Beschermt de humerus, 
schoudergewricht en laterale thorax 
tegen strooistraling. 
Deze mouw kan eenvoudig bevestigd 
worden middels klittenband aan onze 
Coat en Vest & Kilt loodschorten. 

• 0.5mm Leq 
•  Verkrijgbaar in 11 kleuren
• Unisex
• Verstelbaar door klittenband
• Verkrijgbaar voor links of rechts 

     BEENBESCHERMING

• 0.5mm Leq 
•  Verkrijgbaar in 11 kleuren
• Unisex
• Van boven de knie t/m de voet 
• Verstelbaar door klittenband
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Deze systemen zijn eenvoudig verplaatsbaar en ideaal 
voor afdelingen met beperkte wandruimte.
Het compacte en solide ontwerp staat borg voor het 
eenvoudig selecteren en ophangen van Front, Coat en 
Vest & Kilt.

Afmetingen:
MAR-M5    B: 69cm x D: 60cm x H: 155cm (  5-armig) 
MAR-M10  B: 96cm x D: 60cm x H: 155cm (10-armig)

TRACK-5/10

De mobiele kapstokken kunnen uitgebreid worden met 
een ophangsysteem voor schildklierbeschermers.
Deze is optioneel en eenvoudig uitschuifbaar.

Afmetingen:
TRACK-5/10   B: 69cm - 96cm (uitschuifbaar) x H: 27cm,
geschikt voor MAR-M5 en MAR-M10

Deze wandgemonteerde kapstokken zijn voorzien van speciaal gevormde 
armen met een zwenkwijdte van 180 graden. Ook wanneer het rek volledig 
gevuld is kunnen de zwenkarmen evenwijdig aan de muur gepositioneerd 
worden. De linksdraaiende uitvoering (MAW-5L) en de rechtsdraaiende 
uitvoering (MAW-5R) zijn op de afbeelding tegen elkaar geplaatst zodat een 
ophangcapaciteit voor 10 loodschorten ontstaat.

Afmetingen:
MAW-5 L of  R  B:   76cm x D: 78cm x H: 60cm (  5-armig) 
MAW-5 L en R  B: 152cm x D: 78cm x H: 60cm (10-armig)

MOBIELE KAPSTOK                                

MAW-5 L MAW-5 R

 WANDKAPSTOK WANDMONTAGE

MAR-M10 MAR-M5
TR

A
C

K
-5

/1
0

  HANGER

MDT-E

Geschikt voor 1 Front, Coat of Vest & Kilt.
Afmetingen:
B: 68cm x D: 22cm x H: 32cm 

De MDT hanger gemaakt van geanodiseerd 
aluminium, is uitermate geschikt voor het 
ophangen van persoonlijke loodschorten, 
zowel voor Front, Coat als Vest & Kilt.
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Om de wereld om ons heen en haar bestaande hulpbronnen voor de volgende generaties te behouden, 
biedt MDT een recycle programma voor uw oude loodschorten aan.
Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers, zij vertellen u graag meer over dit 
milieuvriendelijke en kostenbesparende programma.

MDT minimaliseert de milieubelasting van haar bedrijfsvoering en producten ook door:

•  Het verminderen van benodigd materiaal, een levensduur verlenging te creëren door de keuze van 
duurzame materialen en de recyclering van loodmateriaal. 

•  Het inkopen van minder milieubelastende producten en de vermindering van verpakkingen.
•  Het op maat maken van de kleding zodat er geen materiaal verspild wordt. 
•  Het besparen van energie en de preventie en scheiding van afval.
•  Het geven van advies aan klanten over het duurzaam gebruik van ons product en ondersteunende 

materialen die de duurzaamheid bevorderen.

Stuur ons een brief!
MDT X-ray BV
Bukkumweg 26
5081 CT  Hilvarenbeek
Nederland

Bel ons!
+31 13 52 87 149

Bezoek ons op internet!
www.mdtxray.com

Mail ons!
xray@mdtxray.com
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ALGEMENE INFORMATIE

MDT’s revolutionair materiaal met antibacteriële eigenschappen
Na een periode van innovatie en modificatie van de reeds op de markt zijnde stoffen heeft MDT een nieuwe techniek 
toegepast met unieke antibacteriële eigenschappen, genaamd Pureproteq®.

Pureproteq® is een sterk, soepel, comfortabel en hydrofobisch materiaal met verkoelende en geur neutraliserende
eigenschappen. Het is bewezen actief op salmonella, listeria, E.coli, stafylokokken, aspergillus, MRSA, pneumokokken 
en voorkomt kruisbesmetting.
Deze antibacteriële behandeling is in de stof verankerd en is dus blijvend actief, óók na intensief nat reinigen. 
Het materiaal is snel en goed reinigbaar, barium, bloed etc. dringen niet in het Pureproteq® materiaal.

Kenmerken en voordelen MDT schorten:
•  Zachte schoudervulling
•  Brede, in hoogte verstelbare comfort belt
•  Modellen voor mannen en vrouwen
•  Op maat gemaakte schorten op aanvraag
•  Op de werkplek aanmeten van schorten
•  Borduring van naam, afdeling, logo en registratienummer
• TAG® controle systeem
• MDT zijn schorten latex vrij
• MDT app
• RFID (Radio Frequency Identification) wordt standaard aangebracht in de schorten
• Afvoer afgekeurde loodschorten
 
Onderhoud 
• Reinigen

De loodschorten moeten na ieder gebruik met een huishoudelijk schoonmaakmiddel gereinigd worden, met 
speciale aandacht voor contrastmiddelen en/of besmettingsbronnen.
In geen geval mag de loodschort ondergedompeld worden in een vloeistof, of gereinigd worden met producten 
die oplossende, bijtende of etsende bestanddelen bevatten. Onjuiste reiniging kan een verkorting van de levensduur 
veroorzaken.

• Ophangen
De MDT beschermende kleding niet vouwen of kreuken. Zitten met een loodschort aan wordt ten sterkste 
afgeraden. Loodschorten moeten altijd op een daarvoor bedoeld ophangsysteem gehangen worden.

• Controle
Om er zeker van te zijn dat er geen schade aan het beschermingsmateriaal is opgetreden, dient iedere loodschort 
één keer in de zes maanden onder doorlichting gecontroleerd te worden.

Reparatie service
MDT biedt u een unieke reparatie service. Alle reparaties worden in ons eigen naaiatelier uitgevoerd. 
Een van onze medewerkers zal u graag hierover informeren.

Garantie 
Afhankelijk van het gebruik en onderhoud kan de levensduur van de beschermende kleding enorm variëren. 
Het is daarom noodzakelijk regelmatig controles uit te voeren, conform Euratom 2013/59.
MDT geeft voor een periode van 5 jaar garantie op fabricagefouten van het beschermend materiaal, ingaande vanaf de 
datum van aankoop. Onze garantie dekt geen schade als gevolg van misbruik, ongeval of verwaarlozing. 
De verplichting van MDT wordt uitsluitend beperkt tot reparatie of vervanging van de defecte producten. 
MDT wijst hierbij alle andere garanties expliciet af.
Controleer alle producten bij levering. (Euratom 2013/59 stelt dit verplicht)

Certificering
MDT’s X-ray producten voldoen aan (EU) 2016/425 en zijn allemaal CE gecertificeerd. 

Onze materialen garanderen maximale bescherming in overeenstemming met de Europese richtlijn IEC 61331-1/3.
MDT garandeert de kwaliteit van zijn producten door middel van een serie testen, te weten: 
attenuatie, loodequivalentie, gewicht, gewichtsverdeling, materiaal weerstand en duurzaamheid.
Deze worden in overeenstemming met de geldende normen uitgevoerd en gecertificeerd door Nederlandse en 
buitenlandse wetenschappelijke instituten.
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MDT schorten zijn in 11 frisse kleuren verkrijgbaar
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Maatvoering MDT schorten   
Alle loodschorten vallen in de energieklasse 50-150Kv
De maatvoering voldoet aan de IEN 61331-3:2014

1  Borstomvang in cm ….   
    Gemeten op het breedste punt rond de borst.

2  Lengte van de Front in cm….  
Gemeten van het midden van de schouder tot 

 net onder de knie. 
  

1  Borstomvang in cm ….       
Gemeten op het breedste punt rond de borst.

2  Lengte van de Front in cm….
   Gemeten van het midden van de schouder tot 
 net onder de knie.    

    

1  Borstomvang in cm ….       
Gemeten op het breedste punt rond de borst.  
    

2  Heupomvang in cm ….   
    Gemeten op het breedste punt van de heup.  

    

3  Lengte van de Coat in cm….   
    Gemeten van het midden van de schouder
 tot net onder de knie

1  Borstomvang in cm ….       
Gemeten op het breedste punt rond de borst.

2  Heupomvang in cm ….   
    Gemeten op het breedste punt van de heup.  

 

3  Lengte Vest in cm…  
    Gemeten vanaf het midden van de schouder 
    tot halverwege het heupbeen.   

 

4  Lengte de Kilt in cm…  
    Heren:    
    gemeten van de heup tot net onder de knie. 

Dames:
 gemeten van de taille tot net onder de knie. 

Front maten in cm  
  

Maat Borstomvang Lengte
S tot   90 100
M tot 100 100
L tot 110 100
XL tot 120 105

U-Front maten in cm  
  

Maat Borstomvang Lengte
S tot   90  110*
M tot 100  115*
L tot 110  120*
XL tot 120  120*
*  Lengte is langer t.o.v. traditionele front in verband 
    met zittend gebruik

Coat maten in cm   
   

Heren   
Maat Borstomvang Heupomvang Lengte
Coat-A tot   90   95-100 100
Coat-B tot 100 100-110 100
Coat-C tot 110 110-115 100
Coat-CXL tot 115 115-120 105
   

Dames   
Maat Borstomvang Heupomvang Lengte
Coat-D tot   85   90-100 100
Coat-E tot   95 100-110 100
Coat-F tot 105 110-115 100
Coat-FXL tot 115 115-120 105

Vest & Kilt maten in cm    
    

Heren    
Maat Borstomvang Heupomvang Vest lengte Kilt lengte
VK-A tot   90   95-100 57 59
VK-B tot 100 100-110 62 64
VK-C tot 110 110-115 65 67
VK-CXL tot 115 115-120 68 70
    

Dames    
Maat Borstomvang Heupomvang Vest lengte Kilt lengte
VK-D tot   85   90-100 51 55
VK-E tot   95 100-110 55 58
VK-F tot 105 110-115 56 61
VK-FXL tot 115 115-120 57 63

Front 

Coat

Vest & Kilt

In de bovenstaande tabellen vindt u de standaard maten. Treft u de juiste maatgegevens niet aan in de tabel?
Neem dan contact op voor uw op maat gemaakte loodschort.
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